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Opdag skønheden og dramaet ved naturens miniaturer.
Osamu Miyake: Fedt 1932, Tokyo. StudeIede ved Tokyo' s Universitet for udenlandske
studier. Blev freelancefotografmed speciale i bjergbestigning i 1964, efter athave arbejdet som redaktør. Har rcpTZSenteret den j apanske sammenslutning af Alpine Fotografer
germern 13 h. Arbejderi øjeblikket med naturoptagelser af bl.a. planter, insekter og dyr.
Fotodata: SigmaAPO MACR0180rnm f/3,S EX IF HSM, Lukkertid:1/12S sek.blænde 4.

OSAMU MIY AKE SER VERDEN GENNEM ET SIGMA OBJEKTIV

NYHED

Et lille drama udspiller sig på en gren over en dam, da hanfrøer samler sig om en enkelt bunfrø.
Sigma objektivet gengiver dette drama fra naturens scene med alle de livagtige detaljer. Brugen
af SLD-glas (Special Low Dispersion) giver dette tele-macroobjektiv en enestående optisk
ydenevne og det tlydende, indvendige fokussystem gør det muligt at fokusere, med en fantastisk
skarphed, helt ind til størrelsesforhold l: l. HSM -motoren giver en lynhurtig og lydløs fokusering,
samt mulighed for fuldt manuel fokusering

LeVI
. Nik<
Pent

g
tO tor

En lys stærk tele-macro med imponerende naturlig farvegengivelse.

SIGMA APO MACRO 180 : F3.5 EX IF HSM
Import: FoviTech AJS - www.fovitech .dk

NFD
NaturFotografer i Danmark
www.nfd.dk

Brøndby Parkvej 5, 1. tv.
2605 Brøndby
tlf: 36 759391
Giro 1-246-4223
Bestyrelse:
Klaus Bjerre
tlf: 36 75 93 91
e-mail: eosf02graf@inet.uni2.dk
Næstform.. Jens Rasmussen
tlf. 44 68 04 94
Kasserer
Poul Henrik Klausen tlf. 56 14 22 66
Ole Banke
tlf. 35 42 72 95
Ib Andersen
tlf. 36707312
Finn Olofsen
tlf. 32 84 40 19

Aktivitetskalender 2004/05

INDHOLD

Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj.

10 år ........ .. . . .... 3

17. november. Temafotografering - Åben snak og diskusion om, hvordan man ved hjælp
af temaer kan få mere ud af sin fotografering.
15. december. Julernøde

Nyt fra bestyrelsen ..... 4
Årsmødet 2004 ... . ... 5-6
Årskonkurrencen ..... 7-10

12. jan. 2005. Hvis du har planer om at rejse til Australien, så mød op denne aften
Tag sammen med Niels Poul Dreyer til Australien og oplev højdepunkter fra landets
unikke natur i billeder og tekst. Niels, som har boet 11 år i landet "down under", vil guide
os rundt i dette store lands mangfoldige fauna og forskellige biotoper, herunder flere
naturparker.

Formand

Kontingent 300,- årligt, gældende for det år
indmeldelse sker.
Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt. Februar,
maj, august og november. Deadline er den 1. i
måneden før udgivelsen.

Foto i haven ... .. .. 11-12
Fotoworkshops

10-12

Digitale jægere ..... 13-14
Digital projektion .... 15-18

18. november kl. 19.30. Efterårsbilleder. Kom med dine svampefotos og andre
efterårsmotiver til denne temaaften.

Torsdag 20. januar kl. 19.30. Digitale overblændingsprogrammer - det digitale
billedspil.

Klaus Bjerre
Brøndby Parkvej 5 1. tv.
2605 Brøndby
Tlf: 36 75 93 91
E-mail eosfo2graf@inet.uni2.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte
indsendt materiale ved pladsmangel.
Eftertryk er ikke tilladt uden foreningens eller
forfatterens tilladelse.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for indsendt
materiale.
Vær opmærksom på, at navngivne artikler
udtrykker forfatterens mening og ikke
nødvendigvis foreningens.

NFD-Nord - Alle møder i NFD-Nord afholdes i Aalborg Fotoklubs lokaler, Harald
Jen sen svej 6 i gården.

Annoncer, artikler m.m. sendes så vidt muligt på
diskette (ikke MAC) til:

Bladredaktion:
Klaus Bjerre (ansv.) Ole Banke og Jens
Rasmussen

16. feb. 2005. Fremstil dit eget digitale diasshow. Jesper Plambech vil i aften vise
eksempler på flere digitale diasfremvisninger.Der vil til hvert show blive forklaret
hvordan det er fremstillet både på ideplan og teknik.Det brugte program vil blive
gennemgået trin for trin, således at du selv efterfølgende skulle være i stand til at lave dit
eget digitale diasshow.

Ålvand Klithede
Foto: Jens Kristian Kjærgaard
Canon EOS IOD EF l7-40mm 4.0 L
ISO 200

Lørdag den 15. januar kl. 10.00. Nibe Havn - vi finder et godt sted at fryse (og måske
tage nogle vinterbilleder). Er der isvinter kan her være rigtig mange fugle, viser vejret sig
fra en mildere side kører vi op i baglandet.
Torsdag 10. februar kl. 19.30. Temaaften om makrofotografering.
Torsdag 10. marts kl. 19.30. Vinterbilleder på en forårsaften - tag dine frostklare
pletskud med. Vi snakker om vinterteknik og frosne fingre.
Lørdag den 19. marts kl. 9.30. Nibe Havn - gåsefototur i Limfjordslandet.

ISSN: 1602-6659

Torsdag 14. april kl. 19.30. Plantefotografering - foråret er i gang og alt gror. Albert
Steen Hansen og Niels Fabæk holder et oplæg om emnet - herefter ser vi på plantebilleder bl.a. dine.
Lørdag den 30. april kl. 9.30. Ved Buderup 0dekirke -løvspringstur til Rold Skov.

Billedet gemmes herefter under et andet navn end originalen. Når billedet er gemt trækker vi kopien ned i skraldespanden i paletten Layers og vi har nu
vores friske original fra før. Vi skal nu lave en udsnitsforstørrelse af det samme
billede, idet vi gerne vil lave en zoomtur i vores dias overblændingsprogram.
Vi trækker en ny kopi af vores original og bruger den, vi vælger derefter
crop i værktøjs paletten og trykker på Front Image knappen. Vi kan nu se at billedet er 300 ppi og er 20,863 x 13,953 cm når vi har aktiveret crop menuen. Vi kan
nu trække crop værktøjet fra et af hjørnerne og bibeholde højde/bredde forholdet
i det croppede billede. Vil man lave sit eget højde brede forhold så skal man trykke
på knappen Clear. Når vi har den rette størrelse cropper vi billedet hvorefter vi
gentager processen i afsnit 2 B 3 og 4. Hvor mange gange man vil gentage denne
croping er op til den enkelte, nogen kan sikkert gøre det til en kunstart, tænk på
fllmen Bloow Up (fra engang i 70 erne), men husk at hver gang man laver et nyt
udsnit skal man starte forfra med sit originale billede. Ellers bliver det lige så grovkornet som i Bloow Up.

Nikons High Grade serie byder på uovertruffen optiSk kvalitet.
Multicoatede linser, sølvbelagte prismer og avanceret optisk
design giver et skarpt og klart synsfelt · også helt ud ti l
kanten. High Grade kikkerter er både vandtætte og dugfri.
Og de har miljøvenlige linser uden bly og arsen.

Nikon High Grade kikkerter · Skarphed og præcision.

8 x42HG DCF
10x42HGDCF

Import:

DFA
DFA A/S - Lerso ParkaIIe 101- 2100 KobenhltiTl "

8x32HG DCF
10x32HG DCF

8x20HG DCF
10x25HG DCF

Nikon Sport Optics

Lagkage med lys!

12006 afholder
NFD den årlige
generalforsamling på en mandag. Ved den
lejlighed vil deltagerne - forhåbentlig mange blive præsenteret for en stor
lagkage udstyret med 10
tændte lys .
Mandag den 13.
marts 2006 bliver vores forening
nemlig 10 år og det skal naturligvis fejres. Ud
over lagkagen vil
bestyrelsen også markere dagen
med en bog om
NFD rigt illustreret med
medlemmernes
billeder. Hvert
medlem får her
mulighed for at
præsentere sig selv
og sin fotografi
på smukkeste vis
over to sider
med 1-2 måske 3
billeder, en kort
tekst og et lille
portrætfoto. I
bestyrelsen ser vi
gerne, at man læger fokus på billeder fra den danske natur - NFD er jo en dansk
forening - men vi er helt med på, at medlemmerne er meget rejsevante. En vigtig
detalje er det naturligvis, medlemmerne sender nogle billeder til bestyrelsen, ellers
kan det ikke lade sig gøre. J oh, vi stiller ganske rigtigt krav om en meget beskeden
aktivitet, hvis man vil være med - mere herom senere.
J amen, jamen sådan en bog koster da mange penge vil en og anden fremføre. Helt
rigtigt, det er dyrt at producere foto bøger og det har foreningen slet ikke økonomi
til. Derfor søger bestyrelsen med lys og lygte efter fondsmidler til finansiering af
projektet. Foreløbig har Aage V. Jensens Fonde bevilget 50.000 kr til NFD. Det er
ikke nok, vi får brug for ca det dobbelte beløb, hvis vi selv scanner og layouter med
mere, men bidraget fra Aage V. Jensen er·en solid start!

Telefon 39 1.6 20 20 _ info@nikon.dk_ www.nikon.dk

Ole Banke
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fra bestyrelsen & redaktionen

Italiensk fotobog "Europa Natura Portfolio 1"
Det er snart længe siden vi sendte vores bidrag til den italienske fotobog. I samme
anledning sendte jeg en email for at få en status på projektet. Jeg fik dette ikke særligt
opmuntrende svar: "Dear Klaus,
I understand your question, and I'm sorry for the lack of news by us, due to the
uncertain situation of the project.
Actually the project is in a condition "stand-by", because we have had much delay
in answering by the most of other european societies involved, while some others
declined the proposal.
So we are still trying to contact some of them, which have not been so kind and
solicitous as your society has been (of which thing we thank you very much), and
some others not previously contacted, so that to reach an adequate number of
societies involved.
We are waiting for few further answers to take a decision; the timetable, of course,
has been postponed in consequence.

Best Regards
Vitantonio Dell'Orto

Medlemstal
Pr. 13/10 er der 122 medlemmer - følgende nye er tilkommet siden sidste nummer
af medlems bladet:
Jesper Elgaard og Allan Wing-Rasmussen.. Vi byder velkommen til dem begge.
I medlemsblad nr. 34 stod LISBETH SELVANG.som nyt medlem. Det er forkert
- det er CARSTEN SELVANG, der er det nye medlem.

4

I det ovenstående er der fokuseret på de forskellige stykker isenkram der indgår i
den digitale projektion. Men det er lige så vigtigt at udgangspunktet den digitale fil
er i orden.
Billedfilen skal indeholde det maximale antal pixels som man ønsker at
projektere d.v.s. at højden på billede skal svare til det svageste led i kæden og det
er vigtigt at det er højden i billedet og ikke billede bredden, da kameraets ccd /
cmos er den 5 faktor i billedvisningen så hvis vi vil arbejde efter princippet KISS
(keep it simple stupid) så gælder det om at minimere antallet af mulige problemfaktorer.
Så hvis man vil eliminere den 5 faktor så bør der være fuld koncentration om billedhøjden da alle skærme og projektorer samt skærmkort har en forbløffende
evne til at tilpasse billedet horisontalt uanset, hvor mange pixels det indeholder,
bare der ikke er for få. Hvis vi beholder proportionerne i billedet og ikke beskærer
det så det mister det originale billedes forhold mellem højde og bredde, vil der
aldrig blive problemer med at evt. overskydende pixels i bredden vil blive et visningsproblem.
Her er nogle praktiske tips om hvordan man tilpasser sine billeder i Photoshop
(herefter PS) til skærmvisning / dias overblændingsprogrammer m.m.
Aben det originale billede i PS. Billedet skal minimum være 1024 x 768
pixels og i en opløsning på 300ppi eller gerne mere, jo flere pixels vi har til rådighed jo bedre. Der skal være så meget materiale, at hvis vi bagefter skal lave en udsnits forstørrelse, skal der være noget at smide ud af. Det altid er let at få et
kvalitets- billede tilpasset til skærmen. Hvis man omvendt skal havde et billede til
at fylde mere end man har pixels til, skal PS gætte sig til, hvad der er i mellem de
pixels, der ikke er til rådighed (interpolering) og det lykkes ikke altid.
Det første man altid gør i PS er at trække en kopi af billedet i paletten
Layers, så har vi originalen som er låst og en kopi der er ulåst, vi stiller os i kopilaget. Gå derefter op i menuen Image og derefter i Image Size. På billede 1 ser vi at
vores billede er på 300ppi og har 2464 x 1648 pixels. Gå derefter ned i feltet Resampel image og fjern fluebenet i feltet og lav de 300 ppi til 72 ppi. På billede 2
kan vi se at det øverste felt med pixels er låst og billedet har bevaret sit pixelsantal
men er lavet om til et 72 ppi billede (skærmformat).
Vi lukker nu menuen, hvorefter vi åbner den igen. Denne gang klikker vi
fluebenet tilbage i feltet Resampel image, hvorefter vi ændrer antallet af pixels i
billedhøjden til 768 pixels og siger ok. Vi har nu et billede der fylder hele skærmen
ud vertikalt. Billedbredden er afhængig af hvilket højde bredde forhold kamera
fabrikanten har valgt at fremstille sin CCD / CMOS i. Der er næsten lige så mange gode forklaringer til ikke at lave en fælles standard, som der er kamerafabrikker.
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Hvis du vil vise et billede med dimensionerne 1024 x 768 pixels skal dit grafikkort
og din projektor kunne vise XGA altså 1024 x 768 pixels. Hvis dit skærmkort.kun
kan klare SVGA, så bliver det projektere billede kun SVGA altså 800 x 600 pixelS
selvom din projektor kan vise XGA, da det jo er kortet der genererer billedet i
pc' en. Det er i denne forbindelse mindre vigtigt om din skærm kan vise 1024 x
768 pixels, men det gør det hele lettere, når du skal klargøre/redigere din digitale
fll.
Hvis dit grafikkort og din projektor kan vise SXGA, så kan du vise digitale filer
med proportioner på op til 1400 x 1050 pixels.
Sagt på en anden måde - tilpas din filstørrelse til dit udstyrs ydeevne, for at få det
optimale udbytte af udstyret.
Projektoren er sidste komponent inden billedet vises på lærredet, derfor er det
naturligvis også projektoren der er bestemmende for kvaliteten af det viste billede.
Der er flere forskellige specifikationer man skal se på inden man investerer i en
projektor. Her vil jeg nævne de vigtigste, de der er afgørende for billedkvaliteten.
ANSI -LUMEN - betegnelsen for lysstyrken
PÆRE - jo flere watt jo mere lys (hænger sammen med ANSI-LUMEN)
KONTRAST (hænger som regel også sammen med ovenstående)
Antal pixels
Farver der kan vises
Projektortype eller lysventil som det også kaldes LCD til PowerPointelIer DLP til billeder!
Hvad skal man så vælge:
En DLP projektor (du kan læse mere om, hvordan DLP fungerer på www.dlp.com} er klart at foretrække da den gengiver billeder uden kom, hvilket især ses tydeligt på store ensfarvede flader som f.eks. en himmeL
.
.
Antal pixels 1024 x 768 eller 1024 x 768 med SXGA 1400 x 1050 pixelS emulenng.
Hvad angår ANSI-LUMEN og kontrast må svaret være omkring 2000 ANSI-LUMEN og så højt et kontrastforhold som økonomien tillader. Ydelse og pris følger
hinanden. Priserne for DLP-projektorer med disse specifikationer ligger på omkring 20.000, -kr. Del1's hedder 4100MP og koster 16700,- inkl.moms.
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Arsmødet 2004 - Af Albert Steen-Hansen
På Fosdalens Naturcenter midt i Han Herreds smukke natur- klædt i gyldenbrunt
efterårsløv - blev foreningens ottende årsmøde afviklet i dagene 22-24. oktober.
Trods de store afstande fra Sjælland og det midtjyske til lokaliteterne her nordenfjords kunne formanden ved fredagens aftensmåltid byde hele 28 deltagere velkommen. Programmet for de kommende dage lignede til forveksling programmet
for de to foregående årsmøder, hvor medlemmernes egne billeder var det bærende
element. Altså under devisen: Vi kan selv.
Men inden vi slog os løs med de programsatte billedvisninger, bød naturvejleder Svend Møller Nielsen forsamlingen velkommen til Fosdalen. Og på sin
sædvanlige muntre og lune facon fortalte han. begejstret om Han Herreds brede
vifte af naturtyper, der rummer hav, klithede ,eng, mose og skov. For slet ikke at
nævne den lange, markante stenalderkyst med Fosdalen og Langdalen.
Igen i år var der mulighed for at vise digitale billeder. Ikke mindre end 8
fotografer lod sig skrive på listen. Uden at kommentere det skuffende indtryk,
mange, ja, sikkert alle fik ved at se billederne i en meget ringe kvalitet på lærr.e~et,
kan det efterfølgende give et indtryk af den mangfoldighed af fotografisk aktIV1tet
og rejselyst, der udfoldes blandt foreningens medlemmer. Fra bjørnene og Nornerne i de finske national-parker over Færøernes grønne og ofte regnvåde fjelde,
fuglene på øen Lesbos, Indiens farvestrålende fugleverden til Arizonas ørken
spænder det. Men også den hjemlige natur var flot præsenteret. G~dsmede og
pragtnymfer i selskab med glimt fra de danske skove, efterårets frodige svampeflora, landskaber, planter og fugle.
Da havde klokken også sneget sig frem til 23:00. Af hensyn til afvikling af
morgendagens program blev det dog sn:aks besluttet ~t fortsætte ~n times otid m~re
og nu med dias. Det var en god beslutrung, for med disse flotte billeder pa nethinden var det godt at slumre ind. Billeder af Vandstær, Rådyr og unger af Stor Hornugle var en flot serie. Det samme var nærbillederne af vadefugle fra Oman.
Næste dag -lørdag - fortsatte nattens regn helt frem til over middag, men
det forhindrede ikke folk i at udnytte friformiddagen til ture i omegnen. Nogle tog
til Vejlerne, andre til havet og andre igen besøgte Langdalen og Fosdalen. Trods
væde og vanskeligheder med at fotografere uden at få kameraet skyllet kom folk
tilbage og fortalte begejstret om Langdalens flotte natur og om vrimlen af svampe
i skovbunden.
Ved eftermiddagens første punkt på programmet fik man på dette årsmøde lejlighed til at se de billeder, som havde deltaget i Arskonkurrencen 20032004. Det kunne vel kun lade sig gøre, da der, i øvrigt med stor beklagelse fra formandens side, kun havde deltaget 11 fotografer .. Undervejs skiftede vejret til flot
5
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sol og drivende skyer. Det trak i folk. Så igen blev der taget en hurtig beslutning.
To timers frikvarter til fri afbenyttelse.
Kl. 17 mødtes vi igen for at se programs atte billeder, en fortsættelse af
den foregående aftens program. Dvs. igen dias. Her blev den Røde Fluesvamp i
hobetal fra Rold Skov på bedste vis præsenteret, efterfulgt af morgenstemning på
Hulsig Hede. Der var nærbilleder af Suler på Bass Rock ved Skotland og flugtbilleder af mange arter albatrosser ved New Zealands kyster. Vandfald fra Thailand,
Alligatorer og Fiskeørn fra Florida. Igen et bevis på, at danske naturfotografer er
et rejsende folk.
Efter aftensmåltidet var det 6X6 billedernes tur. Et format, som altid betager, især, når der som her er dygtige fotografer bag kameraet. En flot serie af
billeder fra Sverige og Stevns med nærbilleder af sten og blade i fine kompositioner. Men det, der nok tog pusten fra folk var de enestående billeder fra de farvestrålende vulkanske bjerge i Landmannalaugar på Island.
Tilbage til 24 X 36 formatet med en enestående og rørende historie om
forelskede anemoner. Efterfulgt af macrobilleder af svampe og insekter fundet i
Rold Skov. Dernæst en billedserie fra Livø med den gamle eg, "Talerstolen", inden aftenens sidste punkt, "billedkritik", kom det digitale igen på banen, men denne gang i væsentlig bedre kvalitet.
Søndag formiddag evaluerede vi. Men inden da rettede formanden en
varm og velfortjent tak til naturvejleder Svend Møller Nielsen, som i kraft af sin
omsorg, sin intuition og gode sit humør fik alle til at føle sig hjemme. Der blev
også rettet en tak til NFD nord specielt henvendt til Niels Fabæk, som havde stået
for alt det praktiske med bestilling af opholds ted og ikke mindst den gode og rigelige mad. Endelig fik holdet som helhed et klap på skulderen for samarbejdet. "I
har været nemme at styre", sluttede formanden med et smil på læben.
Evalueringen var ikke mange minutter gammel, før foreningens fremtid
kom på tapetet, herunder blad kontra en mere levende hjemmeside, men også køb
af projektor til digital fremvisning. Diskussionen blev sat i gang, og så er den
historie ikke længere her i dette referat, som slutteligt i punktform viser, hvad der
kom på bordet under den egentlige evaluering af årsmødet
•
Forslag om at mødes på en anden årstid med fotografering som det primære.
•
Overveje igen at indkalde et stort navn udefra. Gerne en tysk fotograf.
Opstramning af fremvisningen. Fotograferne bør vide, hvad man vil deltage med inden årsmødet.
•
Standardisering af billedfremvisning af det digitale. Alt skal være afprøvet
inden mødet. Der er for megen spildtid.
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Digital projektion eller kunsten at få det optimale ud
af det digitale billede
Af Jørgen Kjær Mortensen og Klaus Bjerre

I computerblade og i diverse fotoblade er der brugt enorme mængder af
spalteplads, på at forklare om udprintning af digitale billeder og om forskellen på
de mange forskellige fotoprintere. Men hvor finder man noget om visning af digitale billeder på et lærred og om projektorer. Vi læser mange fotoblade og artikler
på nettet, men har endnu ikke set artikler, der belyser dette emne. Er det ikke
interessant, eller er kvaliteten endnu ikke noget, der er værd at ofre tid på - vi kender ikke svaret. Derimod ved vi, at usikkerheden omkring visning af digitale billeder er den sidste men måske også sværeste hurdle at overvinde for en stor del af
dagens (endnu mange) analoge fotografer. Dertil vil vi blot pointere, at det jo ikke
har noget at gøre med kvaliteten af de digitale billedfiler. Kvaliteten af printede
billedfiler viser mere end tydeligt at filerne er i orden. I det følgende vil vi prøve at
anskueliggøre de forskellige problemstillinger ved digital projektion, man bliver
stillet over for.
Det er teknik det handler om, men vi skal forsøge at gøre det så lidt teknisk som
muligt.
Følgende komponenter indgår i den digitale projektion:
•

•

Den digitale fils proportioner
Dit grafikkorts ydeevne
Din skærms ydeevne - til dels
Din projektors ydeevne

Vi har altså 4 komponenter, der alle er bestemmende for det projekterede billedes
kvalitet og som bekendt er en kæde ikke stærkere end dens svageste led.
Lad os komme med et par eksempler:
Først betegnelserne på de mest gængse opløsninger:

•
•
•

SVGA 800 x 600
BILLEDER
XGA
1024 x 768
SXGA 1400 x 1050
UXGA 1600 x 1200

pixels IKKE EGNET TIL DIGITALE
pixels
pixels
pixels
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Nu kan man indvende, at den slags fotografisk artsregisttering blot er
det rene knipseri, og at det ikke har meget til fælles med "rigtigt" naturfotografi
med kunstnerisk ambitioner. Men mon ikke, at succes i det små for mange fører til
lysten til at skabe billeder med både komposition og andre billedmæssige kvaliteter. De fleste fugle fotografer jeg har mødt, startede således som lavere samlere og
jægere, og udviklede så efterhånden ambitionen om andet og mere end de rene
arts billeder.
Den digitale fototeknik har på alle måder gjort det lettere at være naturfotograf. Både teknisk (fx kameraer og op tikker med større skarphedsdybde; som
dermed klarer nok det største problem især ved fotografering af alskens smådyr)
og økonomisk (så det ikke længere er en økonomisk overvejelse at fylde kameraet
med måske 79 missere for at få blot et enkelt godt og rigtig skarpt billede). Småkræ som guldsmede har jeg knapt ofret film på i de seneste ti år, men i denne sommer har det været anderledes!
Kort og godt er jeg overbevist om, at den digitale teknik ikke blot er
stort skub frem for fotografiet, men også for den folkelige, naturhistoriske interesse. Og det kan da ikke andet end at smitte positivt af på det ærlige og ægte naturfotografi.

o

o

Arets Naturfoto og Arets Naturfotograf 2003-4

Fujifilm FinePix S2 Pro
Årets Naturfoto 2003/4 - Isfugl - Kim Biledgaard

3. gen. Super CCD

6. 17 million pixels

Dette billede er et, som de fleste natuifotografer drømmer om at snuppe, men som kun
de færreste får lov til. Billedet kræver indgående kendskab til den affotograferede art
og stor indsigt i kamerateknik. Og måske en lille smule held?

36 MB TIFF Filer

Canon EDS D60, EF 500mm 4. 0 L IS, ISO 400

Dual interface
FireWire & USB
Nikon F bajonet

100 - 1600 ISO
SM + CF kort

Yderligere info

~ FUJIFILM
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Placering i de enkelte kategorier
Fugle
1. Jesper Tønning
Fuglen er perfekt afbilledet i sit miljø. Lyset, komposition og farve understøtter
situationen eminent.
2. David Buchmann
Farverne er meget smukke. Billedet giver en naturoplevelse. Man kunne ønske at
have været der selv. Stemnings billede!
3.Morten Hilmer
Billedet er teknisk meget flot og arten er gengivet i sit rette miljø.
7
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Pattedyr
1. J esper Tønning,
Ræven ligger helt afslappet, uvidende om fotografens tilstedeværelse og er på
fornemste vis afbilledet i sit rette miljø. Spændende lys og meget flot komposition
med de uskarpe blade som ramme.
2.J esper T ønning
Hare i modlys. Utraditionel vinkel. Blodårer synlige i ørerne. Sjovt billede.
3. Poul Reib
Spændende billede med bevægelse i. Dynamisk komposition og HELT tæt på
uden at det bliver kedeligt.
Andre dyr
1. J esper Tønning
Helt utroligt skarpt billede. Dommerne falder ganske enkelt for, at billedet er så
knivskarpt, at det næsten gør ondt i øjnene. Fin detalje med det dug-belagte
insekt. Billedet springer frem i øjnene, når det ses forstørret.
2. Mads Mardahl
Teknisk flot billede med solen som baggrundstapet. Virkelig flot stemning.
3. Morten Hilmer.
David og Goliat. U traditionelt billede, nærmest humoristisk. Dette er IKKE
noget, man ser ofte!

----

--~

Digitale jægere og samlere
Tekst og foto: Anders Tvevad

Mange har bl.a. i disse spalter udtrykt frygt for at den digitale fototeknik betyder
om ikke døden, så noget der lugter, for det "ægte" naturfoto. Nu kan man jo bare
"lave" billedet færdig i Photoshop. Mit indtryk er det stik modsatte; nemlig at vi i
disse år oplever en ægte renæssance for det rendyrkede naturfotografi. Men udviklingen er kommet nedefra, og er derfor måske ikke så påagtet.
Mange naturfotografer er i grunden lavere samlere og jægere i mild til
svær grad. Jagten sker med kameraet, og de fleste prøver at opbygge en samling
billeder, som dækker deres motivinteresse. Takket være digitalkameraerne, herunder især de små lommekameraer, er det blevet meget lettere for den naturhistorisk
interesserede at lave fine nærbilleder af dyr og planter. Det kan man se overalt på
internettet; måske mest udtalt på www.fugleognatur.dk. hvortil folk ~ender deres
fotos af alt muligt, enten for at vise deres fund frem, eller for at få hjælp til bestemmelsen. Et andet eksempel er "digiscoping", dvs. (fugle-)fotografering med
digitalkamera på et teleskop. Billederne er sjældent det store kunsthåndværk, endsige kunst, men det er for mange en fin måde at dyrke og udvikle deres naturhistoriske interesse. Jeg tror ikke at der er særligt mange af den type naturfotografer, som orker (endsige evner) at "lave" billederne i computeren.

Vækster
1. Morten Hilmer
Ualmindelig fin komposition. Et flot modlysbillede er ikke altid nemt at opnå.
Planterne holder jo næsten "i hånd". Billedet er virkelig rart at se på.
2. J esper T ønning.
Billedet er næsten surrealistisk. Meget spændende baggrund som slutter godt op
om fokus. Spændende. Fotografen formår at arbejde med både forgrund og
baggrund på samme billede.
3. J esper T ønning
Man kan næsten mærke slimet klæbe til øjnene. Dejligt, blødt lys og meget flot
farvegengivelse.
Landskab
1. Jesper Tønning
Dette billede giver en god fornemmelse i maven, når man ser på det. Et øjeblik er
frosset fast med fuglen, der letter fra grenen. Flot lys, disen afbilledet nydeligt.
Det højere bakkedrag i baggrunden giver billedet dybde.
8

Blåmosaik guldsmed, Canon EDS lOD EF 70-200mm 4.0 L + 25mm mellemering.
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Selvom man har tænkt så det knagede og angiveligt taget højde for både det ene og det andet, er det dog først, når man har siddet i skjulet et par gange,
at man får rettet alle detaljerne til. Falder lyset rigtigt på det rigtige tidspunkt, er
baggrunden OK er der naturlige steder nok fuglene kan sidde inden de flyver til
foderet alt sammen detaljer, der har stor betydning for de færdige billeder.
Foderet er også en vigtig del af hele arrangementet, man skal vide hvilke fugle der
er i nabolaget og hvad de forskellige arter æder ellers for man ikke lokket de rigtige
arter ned til skjulet.
Når man først er kommet i gang og har fået justeret på de forskellige ting, går der
helt sport i at få tiltrukket de forskellige arter. Først nu begynder den egentlige
fotografering, hvor man kan koncentrere sig om at få taget de billeder man har
haft i hovedet.

2. David Buchmann
Det er ikke nemt at lave et spændende billede af en dansk bøgeskov, men det er
lykkedes her. Meget flot belyst.
3. Hanne Eibner
Det føles som at træde ind i et eventyr, når man ser på dette billede.
F orm og detalje
1. J esper T ønning
Meget smukt komponeret billede med virkeligt flotte farver. Man kan komme i
tvivl om, hvorvidt dyret er dødt eller bare træt - så "levende" er den røde farve.
Balance og ro. Fotografen har øje for detaljer.
2. J esper T ønning
Tænk engang at luft kan blive fanget i is på den måde. Det er overraskende at se.
Og at is kan være så krystalklart. Meget spændende motiv.
3. Jesper Tønning
Utroligt spændende farver og former på denne sø. Lilla sne! Fotografen har formået at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Jesper Tønning fine hare i modlys - Pattedyr 2.
Skjulet på plads på sommerhusgrunden. Canon EDS ID 28-IOSmm ISO 200.
12
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Portfolio x 5
1. Kim Biledgaard
Fotografen bringer os helt tæt på en sky, smuk og ikke helt almindelig dyreart.
Fortæller en fin historie om isfuglen, der får sig en godbid (eller hvad det nu er,
den har i munden) og ryster lidt på hovedet.
2. Morten Hilmer
Fem øjeblikke af fiskehejrens liv skildret på teknisk fremragende billeder
3. J esper Tønning
En fm historie om ternens jagt. Nydeligt komponeret i det maritime miljø. Dejlige
farver.

Samlet placering 1 - 3
Årets Naturfotograf - blev endnu en gang - Jesper Tønning. I år vinder han med 24
point. J eg tror at det er den højeste pointscore i NFD' s historie.

Morten Hilmer blev nr. 2 med 7 point
David Buchmann blev nr. 3 med 4 point.
Stor tillykke til jer alle tre.
Tankevækkende at disse tre er blandt foreningens yngste fotografer!

Dommerne i år:
Svend Lykkegaard Andersen:
33 år gammel, uddannet reklamefotograf, arbejder som fotograf i firmaet Quatre
Force (www.qf.dk). Fokuserer hovedsageligt på friluftsliv som vandring, klatring,
kajaksejlads. Dyrker naturfotografering som hobby.

Casper Tybje'l,:
27 år, selvlært fotograf, arbejder hovedsageligt for Dagbladet Politiken og Politikens Forlag.
Driver virksomheden www.ttf.dk og gennemfører mange rejser hvert år for at indsamle billeder til artikler og bøger. Vandt i 2001 fotokonkurrencen "Stil skarpt på
Danmarks natur" udskrevet af Canon, Morgenavisen Jyllands-Posten og WWF.
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Når man må blive hjemme i Danmark ........... .
Tekst of foto: Klaus Bjerre

Gennem de sidste 25 år har jeg stort set rejst 1-2 gange om året for at kunnet få
tilfredsstillet mine fuglefotografiske behov.
Ind i mellem har der været kortere eller længere perioder, hvor planlægning og
skraben penge sammen til næste eventyr har nødvendiggjort længere tid hjemme.
Ofte længere tid end min tålmodighed har kunnet bære - og så må man finde på
noget, for ikke at gå helt i stå, det er jo det, det handler om.
De sidste 2 vintre har været sådanne "blive hjemme i Danmark vintre", hvor jeg
har forsøgt mig som småfuglefotograf omkring familiens sommerhus i Rørvig.
Tanken har egentligt ligget lidt i baghovedet på mig nogle år, men det var først
forrige vinter, den blev ført ud i livet.
Udgangpunktet var for mig mit udstyrs begrænsning - 2 kamerahuse,
en 300 mm tele plus en 1,4 x konverter. En brændvidde på 300mm rækker jo ikke
langt, hvis man vil fotografere fugle på disse breddegrader end ikke sammen med
en 1,4 x konverter. Så tanken faldt hurtigt på sommerhusgrundens vinterfugleliv.
Hvis man vil fotografere små fugle med en kort tele, er det absolut nødvendigt
(med mit billedsyn) at komme tæt på. Det er her at skjulet kommer ind i billedet,
herfra kan man uset iagttage og fotografere fuglene på den afstand man ønsker.
J eg brugte det meste af sensommeren og efteråret til at gennemtænke forskellige
opstillinger og til at finde egnede stammer og grene til vinterens fotografering. I
forvejen havde jeg et såkaldt kasseskjul af olivengrønt vandtæt lærred, men det
havde en højde på bare 110 cm, hvilket ikke var højt nok hvis jeg skulle kunne
sidde oprejst på en stol. Det blev klaret ved at jeg byggede et træskellet med en
højde på 160 cm, hvor de nederste 50 cm blev beklædt med finerplader. Herefter
var det blot at trække lærredsskjulet ned over træskelletet, der så dækkede de øverste 110 cm.
Der er to ting der er vigtige når man skal bygge et skjul. Skudvinklen
skal være stor nok til at man let kan panorere med telen og så skal man tænke på
siddekomforten. Husk på at man let kommer til at sidde flere timer i træk i "kassen" i slud og sne og måske hård frost, så det er vigtigt at sidde godt og at have
kameraet i øjenhøjde, så man hverken skal strække eller bøje sig for at se i søgeren.
Husk også et par kighuller så man kan orientere sig om, hvad der foregår så man
kan være klar og på forkant med situationen, for at få de gode billeder.
Det en god ide at sætte skjulet op allerede tidligt på efteråret så fuglene har vænnet sig til det i god tid, man finder også ud af om det skal tøjres for at blive stående i efterårets regn og rusk.
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